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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 
2099885-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são impetrantes 
EDLÊNIO XAVIER BARRETO, PAULO ALCEU COUTINHO DA SILVEIRA e 
TAYNARA MARCON e Paciente ORLANDO LEANDRO DE PAULA FULGENCIO, 
é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CAMPINAS/SP.

ACORDAM, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam em parte a ordem. V.U.

Sustentou oralmente o Dr. Edlênio Xavier Barreto e fez uso da palavra o 
Exmo. Procurador de Justiça Dr. Paulo Juricic.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
NEWTON NEVES (Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.

São Paulo, 11 de agosto de 2020

LEME GARCIA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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16ª Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2099885-55.2020.8.26.0000
Comarca: CAMPINAS
Impetrantes: EDLÊNIO XAVIER BARRETO, PAULO A. 
COUTINHO DA SILVEIRA e TAYNARA MARCON
Paciente: ORLANDO LEANDRO DE PAULA FULGÊNCIO
Voto: 18042

HABEAS CORPUS. Organização criminosa, falsidade 
ideológica e peculato. Pedido de reconhecimento de nulidade 
do processo, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa. 
Nulidade não verificada. Ausência de prejuízo. Pedido de 
oitiva de novas testemunhas. Possibilidade. Testemunhas 
mencionadas pelos réus colaboradores e cuja existência só foi 
conhecida após o acesso pela Defesa aos autos da delação 
premiada. Ordem parcialmente concedida. 

Trata-se de habeas corpus impetrado pelos 

Drs. Edlênio Xavier Barreto, Paulo A. Coutinho da Silveira e Taynara 

Marcon, advogados, em favor de ORLANDO LEANDRO DE PAULA 

FULGÊNCIO, sob a alegação de ilegal constrangimento por parte do 

D. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP, 

que deixou de conceder acesso ao conteúdo das colaborações 

premiadas firmadas entre o Ministério Público e os corréus Daniel 

Câmara, Paulo Câmara e Ronaldo Pasquarelli, bem como indeferiu o 

pedido de oitiva das testemunhas Carlos Massarenti, Waldomiro 

Monforte Pazin, Walter Pinto, Werner Reuter, Maurício Rosa e Marcelo 

Scalão.

Pugnam os impetrantes, em suma, pela 
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nulidade do processo, desde a fase de oferecimento de resposta à 

acusação, em razão de cerceamento de defesa. De forma subsidiária, 

pleiteiam que sejam ouvidas em audiência as testemunhas Carlos 

Massarenti, Waldomiro Monforte Pazin, Walter Pinto, Werner Reuter, 

Maurício Rosa e Marcelo Scalão, arroladas após o acesso da Defesa 

ao conteúdo das colaborações premiadas (fls. 01/10).

O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da 

Comarca de Campinas prestou informações (fls. 359/361). 

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer 

da lavra do Dr. Fabio Kalaf, opinou pela denegação da ordem (fls. 

364/368). 

É, em síntese, o relatório.

A presente impetração comporta parcial 

acolhimento. 

O paciente está sendo processado porque, em 

tese, antes de maio de 2016, em Campinas/SP, promoveu, constituiu 

e integrou organização criminosa com Osvaldo Perezi Neto, Anésio 

Corat Júnior, Ramon Luciano da Silva, Aparecida de Fátima 

Bertoncello (Tata), Ronaldo Foloni, Daniel Augusto Gonsales Câmara, 

Ronaldo Pasquarelli, Fernando Vitor Torres Nogueira Franco, Paulo 

Roberto Segatelli Câmara, para o fim de cometer crimes de corrupção 

e peculatos.
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Conforme se infere dos autos, os corréus 

Daniel Câmara, Paulo Câmara e  Ronaldo Pasquarelli firmaram termo 

de colaboração premiada com o Ministério Público, homologado 

judicialmente nos autos do Termo de Homologação de Colaboração 

Premiada n. 0017676-34.2018.8.26.0000, em 15.08.2018, pelo E. 

Desembargador Luiz Otávio de Oliveira Rocha, relator do PIC n. 

0046679-68.2017.8.26.0000.

A Defesa do paciente, em 02.04.2019, 

impetrou o habeas corpus n. 2073054-04.2019.8.26.0000, 

requerendo a concessão do direito de obtenção de vista e cópias das 

colaborações premiadas homologadas nos autos nº 

0017676-34.2018.8.26.0000, bem como a nulidade do processo, 

desde a data da homologação das referidas colaborações, em razão 

de cerceamento de defesa. 

Durante o processamento do writ, no dia 

15.07.2019, foi publicada, nos autos da ação penal n. 

1013191-20.2018.8.26.0114, decisão do d. juízo a quo que concedeu 

a todos os réus o acesso integral aos autos da referida colaboração 

premiada. In verbis:

“Vistos. Tenho que assiste razão aos defensores do 
corréu Fernando Vítor. Com efeito, em face do disposto 
no parágrafo 3º do artigo 7º da Lei nº 12.850/13, 
indubitavelmente, os réus têm direito de acesso à 
integralidade das colaborações premiadas noticiadas 
nos autos, uma vez que a denúncia já foi recebida. 
Autorizo, pois, o requerente, assim como os demais 
imputados, por meio de seus procuradores, a acessar 
todos os documentos relativos às citadas delações, 
decisão que estendo à ação penal nº 
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1013191-20.2018.8.26.0114, que versa sobre crimes 
conexos aos aludidos na denúncia. Por isso, determino 
que cópia desta decisão seja encartada àqueles autos, 
com intimação das partes para conhecimento. 
Consequentemente, em homenagem ao amplo direito 
de defesa, retifico a decisão exarada a fl.4821/4822, 
para o fim de conceder aos acusados, a partir desta 
data, o prazo de 30 dias para apresentação das 
alegações finais. Intimem-se.”

Esta 16ª Câmara de Direito Criminal, nos 

autos do habeas corpus n. 2073054-04.2019.8.26.0000, julgou 

prejudicada a ordem, mas concedeu ao paciente e aos demais 

acusados oportunidade para reinquirir testemunhas e colaboradores 

já ouvidos anteriormente, a fim de sanar eventuais vícios pela tardia 

concessão de acesso aos autos da delação premiada. In verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no 
acórdão que não conheceu do pedido de acesso das 
delações premiadas, em razão da incompetência desta 
16ª Câmara de Direito Criminal. Pleito prejudicado, em 
razão do acesso superveniente ao conteúdo das 
referidas delações. Pedido de reconhecimento de 
nulidade do processo, em razão da ocorrência de 
cerceamento de defesa. Nulidade não verificada. 
Ausência de prejuízo. Possibilidade, conduto, de 
repetição da oitiva de testemunhas e réus indicados 
pela Defesa do paciente, a fim de se preservar a ampla 
defesa e o contraditório. Extensão dos efeitos aos 
demais corréus. Suspensão dos interrogatórios que se 
impõe, para que sejam realizados ao fim da instrução 
criminal. Embargos de declaração prejudicado. 
Concessão, de ofício, de renovação da oitiva das 
testemunhas e dos corréus a serem indicados pela 
Defesa dos acusados, com a realização dos 
interrogatórios ao fim da fase instrutória.”

Em cumprimento ao decidido por esta 16ª 

Câmara Criminal, o d. juízo a quo, em decisão datada de 06.08.2019, 

concedeu ao paciente e aos demais acusados prazo de 10 dias para 
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que manifestassem eventual e justificado interesse na reinquirição 

dos colaboradores e das testemunhas, desde que dissesse respeito  

ao objeto das delações premiadas (fls. 5614  autos originais). 

A par disso, a Defesa do paciente requereu ao 

d. juízo a quo a renovação do interrogatório dos réus colaboradores e 

de todos os demais acusados; a reinquirição de duas testemunhas, 

bem como a oitiva de seis novas testemunhas - Carlos Massarenti, 

Waldomiro Monforte Pazin, Walter Pinto, Werner Reuter, Maurício 

Rosa e Marcelo Scalão -, todas mencionadas expressamente pelos 

réus colaboradores, nos autos da colaboração premiada (fls. 

5690/5692  autos originais). 

Entretanto, o d. juízo a quo indeferiu o 

pedido, sob o argumento de que “Além do requerimento formulado 

pelo réu Orlando Leandro de Paula Fulgêncio a fls. 5691/5692 já ter 

sido apreciado e indeferido, a insistência do pleito não justifica 

reconsideração do decidido, uma vez que a pretensão continua sem 

justificativa, notadamente se considerada a manifestação do 

Ministério Público de fl. 5751. Portanto, o que se vislumbra na 

espécie é mera tentativa de dificultar a regular marcha processual e 

provocar incidente a ser futuramente suscitado em nome do exercício 

do amplo direito de defesa.” (fls. 5994/5996  autos originais).

Inconformados, os impetrantes ajuizaram o 

presente writ, alegando a nulidade do processo, desde a fase de 

apresentação de resposta à acusação, em razão de cerceamento de 
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defesa e do descumprimento pelo Ministério Público e pelo d. juízo a 

quo das cláusulas de publicidade do acordo de delação premiada. 

Além disso, pugnam os impetrantes pela oitiva das sobreditas 

testemunhas, cuja existência só foi descoberta após o acesso ao 

conteúdo das delações premiadas. 

 Com relação ao pedido de reconhecimento da 

ocorrência de cerceamento de defesa alegado pelos impetrantes, o 

tema já foi objeto de discussão por esta 16ª Câmara de Direito 

Criminal, nos autos do habeas corpus n. 

2073054-04.2019.8.26.0000. Naquela ocasião, não ficou evidenciado 

qualquer prejuízo apto a causar  a nulidade do processo. In verbis:

“Com relação ao pedido de reconhecimento da 
ocorrência de cerceamento de defesa alegado pelos 
impetrantes, não vislumbro, ao menos por ora, 
qualquer prejuízo apto a sustentar a nulidade do 
processo.
O artigo 6º, §3º, da Lei 12.850/13, dispõe que “O 
acordo de colaboração premiada deixa de ser sigiloso 
assim que recebida a denúncia, observado o disposto 
no art. 5o.”.
Contudo, a despeito do tardio acesso aos autos de 
colaboração premiada pelo d. juízo a quo, não foram 
verificadas, a princípio, qualquer prejuízo concreto à 
Defesa, tendo em vista que a fase instrutória ainda não 
se encerrou. 
Nesse sentido, observo que parte das testemunhas já 
foi ouvida e que alguns dos réus, entre eles os 
colaboradores Daniel Câmara, Paulo Câmara e Ronaldo 
Pasquarelli foram interrogados, sem que a Defesa do 
paciente e dos demais corréus tivessem acesso aos 
termos de colaboração premiada.  
Assim, diante do recente acesso da Defesa paciente e 
dos demais acusados ao conteúdo das colaborações 
premiadas, e considerando que o seu teor pode ser 
objeto de questionamentos das partes em relação ao 
mérito do caso, é de bom alvitre que seja concedida  às 
partes a oportunidade de reinquirir as testemunhas e os 
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colaboradores ouvidos anteriormente, desde que seja 
manifestamente requerido por seus defensores e que 
estejam relacionados ao objeto das delações 
premiadas, evitando, assim, a repetição de oitivas de 
testemunhas desnecessárias.”

Assim, conforme ressalvado no referido 

julgado, nada obstante o tardio acesso dos autos da delação 

premiada pela Defesa, não restou evidenciado qualquer prejuízo ao 

exercício de defesa do paciente, notadamente em razão da 

reabertura da instrução criminal, oportunidade em que foram   

possibilitadas a todos os acusados a reinquirição de testemunhas e a 

renovação de seus interrogatórios. 

Por outro lado, o pedido de oitiva das novas 

testemunhas arroladas pela Defesa comporta acolhimento. 

Com efeito, as testemunhas arroladas pela 

Defesa do paciente - Carlos Massarenti, Waldomiro Monforte Pazin, 

Walter Pinto, Werner Reuter, Maurício Rosa e Marcelo Scalão  foram 

mencionadas expressamente pelos réus colaboradores nos autos da 

delação premiada, cuja existência os impetrantes só tiveram 

conhecimento após o acesso aos seus autos. 

Nesse contexto, tendo em vista que o acesso 

aos autos da delação premiada pela Defesa do paciente ocorreu após 

a fase de oferecimento de resposta à acusação, momento processual 

adequado para a apresentação do rol de testemunhas, mostra-se 

prudente o deferimento do pedido de oitiva das novas testemunhas, 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Habeas Corpus Criminal nº 2099885-55.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO Nº 9/9

em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 

Em suma, diante do tardio acesso da Defesa 

paciente ao conteúdo das colaborações premiadas, e considerando 

que o pedido para arrolar novas testemunhas foi realizado dentro do 

prazo de dez dias concedidos pelo d. juízo a quo, é de bom alvitre 

que seja realizada a oitiva de Carlos Massarenti, Waldomiro Monforte 

Pazin, Walter Pinto, Werner Reuter, Maurício Rosa e Marcelo Scalão, 

cujo conhecimento os impetrantes só obtiveram com o acesso aos 

autos da delação premiada, evitando-se, assim, futura alegação de 

nulidade por cerceamento de defesa.

Posto isso, pelo meu voto, concedo 

parcialmente a ordem, a fim de determinar a realização de audiência 

para  oitiva das testemunhas Carlos Massarenti, Waldomiro Monforte 

Pazin, Walter Pinto, Werner Reuter, Maurício Rosa e Marcelo Scalão. 

Comunique-se o d. juízo de origem, com 

urgência.

LEME GARCIA

Relator


		2020-08-12T13:59:33+0000
	Not specified




